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ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה המקומית סיכמה שבוע מסחר תנודתי יחסית במגמה מעורבת תוך מחזורי מסחר נמוכים במיוחד.
מדדי ת"א  52ו 52 -עלו בכ 5.2% -בממוצע ומנגד ,מדדי הבנקים ,הנדל"ן וגז ונפט ירדו בכ .5.2% -במדד ת"א  ,511בלטה
מעל כולן ללא עוררין מניית מלאנוקס שזינקה בכ 63% -בארץ ובלמעלה מ 25% -בארה"ב לאחר פרסום דו"חות מצוינים וקבלת
מספר המלצות קנייה חמות ,עוד בלטו מניות אינטרנט זהב ובי קומיוניקיישנס שעלו בכ 51% -כל אחת .מנגד ,מניית הוט ירדה
בכ 5% -לאחר שפורסם כי ישנו חשש להמשך שיווק חבילות הטריפל של החברה.
באפיק הסולידי נרשמה השבוע מגמה מעורבת .מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים נאות של כ 1.32% -בממוצע .אגרות
החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים .שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו עד כ-
 1.3%במח"מ (משך חיים ממוצע) הקצר אולם ירדו במח"מ הבינוני והארוך ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ-
 1.6%במח"מ הארוך .מחזורי המסחר היו נמוכים מאוד ועמדו על כ 111 -מיליון ש"ח בממוצע ביום.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב ,24.1% -מדד ת"א  52עלה ב ,.4.0% -מדד הבנקים ירד ב ,241.% -מדד הנדל"ן 52
רשם השבוע ירידה של  24.1%ומדד נפט וגז ירד בכ .24.0% -בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ,עד כה ,עלייה שבועית של כ-
 .42%לרמה של  6.525ש"ח לדולר.
תחזית – מדד המעו"ף עלה בכמעט  5%במהלך השבוע החולף ,וסגר ברמה של  5526נקודות .ניתן לראות כי אמש (חמישי)
ולפני כשבועיים נבלמו שני מהלכים עולים סביב איזור של  5521הנקודות שמהווה התנגדות מיידית .כפי שציינו בשבועות
האחרונים ,תמונת המצב הטכנית השלילית כרגע עדיין לא משתנה למרות שניתן לראות שינוי באווירה בשבועות האחרונים
וניתן להבחין מתחילת חודש דצמבר בהתנגדויות רבות שנוצרו סביב רמות  5511-5551נקודות .רק פריצה ברורה של איזור זה
תהווה איתות חיובי להמשך הדרך .מנגד ,שבירה של איזור  5131הנקודות תאותת לצד השלילי ותשלח את המדד לבקר
ברמות נמוכות בהרבה כשהיעד הבא נמצא ברמה של  5111נקודות.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ 1.5% -מול השקל בשבוע החולף ונסחר כעת סביב רמה של  6.525ש"ח לדולר
לאחר שאמש (חמישי) יום מסחר עצבני ותנודתי נרשם בוול סטריט כאשר המדדים סיימו עוד יום בצבע האדום עם ירידות של
כ .1.2%-למרות ידיעות אופטימיות מכיוונה של ספרד כאשר נרשמו ביקושי יתר להנפקות האג"ח ארוכי הטווח ,המדדים
באירופה לא הצליחו לייצר סנטימנט חיובי ושמועה על הורדה בדירוג האשראי של צרפת העיב על המדדים .נתוני המאקרו
מארה"ב ממשיכים לדשדש בתקופה האחרונה .מגזר התעסוקה ממשיך לאכזב כשכמות דורשי האבטלה השבועיים אכזבו פעם
נוספת כאשר התווספו  386אלף דורשי דמי אבטלה חדשים .קיימת ציפיה רבה לקראת פגישת מנהיגי קרן המטבע מחר
(שישי) ועל הפרק עומדת הגדלת יתרות החירום של הקרן .שילוב עונת הדוחות בארה"ב ,שלל נתוני המאקרו ,ומחזורי המסחר
היחסית נמוכים בשווקים גורמים לשוק להיות תנודתי בימים אלה .הדבר ניכר בהתחזקותו האיטית של הדולר מול אינדקס
המטבעות (קרדיט ל .)iFOREX -מהבחינה הטכנית ,הדולר צפוי להמשיך להתמך מעל איזור התמיכה  6.35-6.55ש"ח לדולר
ורק אם הדולר ישבור למטה צפוי לו מהלך יורד ממושך.
מדד הבנקים  -מניות הבנקים נעלו עוד שבוע מסחר שלילי בו אבדו כ 5.5% -מערכן .מניות הבנקים מבצעות אתנחתה
בשלושת השבועות האחרונים לאחר העליות החדות בעקבות ההודעה של בנק ישראל לפני כחודש על הלימות הון נמוכה
מהצפוי .טכנית התצורה בגרף היומי מלמדת על הכנה לפני מהלך עולה נוסף כשאזור תמיכה נמצא סביב  011נקודות אולם
ייתכן בהחלט שנראה נמוך יותר מאזור זה כשבדיקה של  032בהחלט הגיונית.
מדד נדל"ן  – 21המדד ננעל בירידות שערים שבוע שני ברציפות ,הנרות בגרף השבועי מראים על תצורה של תיקון סביר
לאחר מהלך עולה חזק מאוד מרמה של  551ל  611נקודות .בגרף היומי המצורף לסקירה ניתן לראות את הבדיקה של אזור
 505נקודות בתחילת השבוע אפשרי בהחלט שנראה לפחות בדיקה נוספת של אזור זה או מעט מתחת יותר לפני ניסיון נוסף
לבדיקה של  615נקודות.
זהב  -הזהב מבצע התבססות בחודשיים האחרונים סביב אזור של  5361דולר לאונקיה ,ניתן לראות בגרף היומי המצורף
שלמרות שבירת התמיכה לפני כשלושה שבועות חזר הזהב מעליה והמשך לבצע התבססות יפה כפי שניתן לראות בגרף היומי
שמצורף לסקירה .טכנית יש כאן אפשרות כניסה ללונג עם סטופ נוח באזור של  ,5361לבעלי אורך רוח ניתן למקם את הסטופ
מעט נמוך יותר סביב  5355דולר .אזור התנגדות ראשון נמצא סביב  5311דולר ומעל  5551הוא ההתנגדות המהותית הבאה.

מדד  DAXגרמניה  -מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את  61החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם ,BMW
מרצדס ,אדידס ,דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד .הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל
השווקים העולם במהלך יום המסחר בישראל בטרם נפתח המסחר בארה"ב .כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד
המניות הגרמני תיקן כ 5% -כלפי מטה אולם נתמך בינתיים מעל איזור  3211-3311נקודות ועד כאן זה נחשב תיקון טכני בריא
בלבד ,רק שבירה מתחת לאיזור זה ושל קו המגמה היורד תהווה איתות מכירה.

ניתוח מניות
שופרסל ( - )111.01החברה ,שופרסל בע”מ ,פועלת בשני תחומי פעילות:
 קמעונאות :שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים .שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצריםעם דגש על שירות הלקוח ,וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים ,וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים
כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.
 נדל”ן מניב :שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל”ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסיםאחרים ,והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים .הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי
שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים.
ניתוח טכני – ניתן לראות בגרף המצורף את המהלך העולה החזק שעשתה המניה מרמות השפל השנתיות לאזור של 5011
נקודות ,בשלושה וחצי השבועות האחרונים המניה נמצאת באתנחתה לאחר המהלך העולה האחרון ,כשהשבוע נעצרה המניה
תוך כדי התבססות סביב רמה של  5611נקודות .ביום המסחר האחרון המניה בצעה היפוך סמוך לסגירת המסחר ונעלה את
היום בעליה קלה לאחר מסחר בירידות שערים .לדעתנו יש כאן אזור כניסה נוח מאוד עם סטופ בסגירה ברורה מתחת ל 5611
נקודות עם יעד עולה ראשוני לרמת  5011נק'.
אינטרנט זהב ( - )2.40..0החברה ,אינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ ,מקבוצת יורוקום ,הינה בעלת השליטה בחברה
הציבורית בי קומיוניקיישנס ,המחזיקה בכ 61%-מבזק .אינטרנט זהב הונפקה כחברה ציבורית בנסד"ק בשנת  ,5000והחל
ממרץ  5112נסחרת גם בבורסה בתל אביב.
ניתוח טכני – המניה התעוררה השבוע לעליות שערים חדות בעקבות העליות החדות שחוותה בזק .הירידות שפקדו את המניה
מתחילת  5155השילו מערכה מעל ל  11%כך שעם כל העליות הנאות זה עדיין טיפה בים .טכנית ,לטווח הקצר ,המניה נעצרה
סביב אזור של  5211נקודות שהיא התנגדות אופקית ,סביר שנראה עליות שערים נוספות והמילה האחרונה טרם נאמרה
בנייר .ניתן לחפש כניסה סביב רמות של  5611נקודות שהיא אזור הנמוך של יום רביעי או ב  5511הוא תיקון  21%למהלך
העולה האחרון .למי שמחפש את המהלך העולה הבא רצוי שיכנס למניה בחלקים בגלל התנודתיות הרבה שבו.
טאואר ( - )2.4201.החברה ,טאואר סמיקונדקטור בע"מ ,עוסקת בייצור טכנולוגיות דיגיטליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול
ספקים .תחומי הפעילות של טאואר כוללים פיתוח חיישנים עבור מצלמות דיגיטליות וייצור מעגלים משולבים .בנוסף ,עוסקת
טאואר במתן פתרונות עבור ייצור שבבים מעורבי אותות .טאואר הינה חברה כלולה של החברה לישראל ,ונסחרת הן ב-
 NASDAQוהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ניתוח טכני – כפי שכתבנו בשבוע שעבר ההתבססות במניה אכן הוציאה מהלך עולה נאה מאוד מאזור של  651נקודות עד
לאזור השיא השנתי סמוך ל 621 -נקודות .לאחר עליות חדות בני יומיים המניה נעצרה כאמור סביב רמות השיא ומתבססות
מעל  661נקודות ,המשך התבססות סביר שיביא לפריצה של  621נקודות עם יעדים סביב  61152נקודות.
בזק ( - )20..22החברה הישראלית לתקשורת ,פועלת ב 0-תחומי פעילות עיקריים :תקשורת פנים ארצית נייחת ,רדיו טלפון
נייד ,תקשורת בינלאומית וטלוויזיה רב ערוצית.
ניתוח טכני – מראה כי המניה ,שנסחרת במדד ת"א  ,52עדיין נותרת תחת מהלך יורד ,והשבוע אף התגברה מגמה זו .רמת
 311אופקית שהיוותה –תמיכה קרובה-נשברה גם היא .מה כעת?..ובכן רמת  572הינה רמת תיקון יורד פיבו ש"ש לכל
המהלך העולה שעשתה המניה מאז תחילת  ,5110וכאן התמיכה החשובה כעת( .השבוע הגענו לתמיכה זו )  -שבירה כאן
במונחי נעילה יאשר המשך יורד של המניה .ההתנגדות הקרובה כעת הינה ברמת  311שהייתה תמיכה לאחרונה כאמור .שינוי
כיוון מהותי יתקבל רק ביכולת פריצת קו המהלך היורד המקווקו בגרף המצ"ב– .ובאזור  311כאמור.
כיל ( - )242.2.החברה – פועלת בעיקר בתחום הדשנים וכימיקלים המיוחדים .בין הייתר -הפקת אשלג ,ייצור ברום ,כ"כ
פועלת כיל – בייצור מגנזיום  ,וכן בהתפלת מים-בארץ ובחו"ל.
ניתוח טכני – מראה כי המניה שנסחרת במדד ת"א  ,52נמצאת עדיין תחת תיקון עולה ,ונשענת על קו מהלך עולה לטווח הקצר
הבינוני .כעת רמת  0511-מהווה תמיכה קרובה חשובה ,ואילו רמת  0011מהווה אזור התנגדות בשילוב קו מהלך יורד לטווחהבינוני .היכולת לצאת מתחום מסחר זה יאשר את האיתות החשוב הבא במניה .נראה כי בשלב ראשון רמת ההתנגדות תיבחן
בקרוב .בנוסף ניתן להבחין בהתכנסות מחירים בתחום תמיכה  0511התנגדות  .0611-למעקב.

על רגל אחת
טבע ( – (TEVAהמניה הינה מניית ארביטראז' הנסחרת בחול וגם בארץ .היא נקבעת בחו"ל ולכן הניתוח הטכני מתבסס על
גרף חול .המנייה נמצאת כעת במסגרת תיקון עולה למגמה השלילית של החודשים האחרונים במניה .ניתן לראות כי ,כל אזור
 03-05הוא תחום התנגדות מהותי ביותר במיוחד בגרף השבועי  ,ולכן רק סיום מעליו -קרי-סיום מעל קווי מגמה מהותיים

ברמות אלה יאשר איתות לונג מהותי -דבר שכרגע לא מתקיים .התמיכה החשובה הקרובה נמצאת על רמת  .05.1בינתיים
רואים דשדוש בין תמיכה להתנגדות שצויינו לעיל.
אפריקה ( – ).22.22המניה ,שנמצאת לאחר פריצת התכנסות מחירים ברורה ,הגיע לאחרונה עד להתנגדות מהותית על
רמת  5321-ונעצרה שם ואף פתחה במימוש מתבקש עקב תמונה טכנית גבוהה .כעת המניה לפני תמיכה קרובה על,5022-
ושם למעשה תיבחן בהמשך .כאשר שבירה כאן יאשר מימוש יותר עמוק .רק פריצת רמת  -5321יאשר איתות לונג המשכי עם
יעד על  .5111למעקב.
חברה לישראל ( - )11..21מניות החברה שנסחרות תחת מדד ת"א  ,52הוכיחו השבוע שוב את משמעות רמת
531111כהתנגדות מהותית ביותר להמשך -המשמעות היא כי בלי נעילה מעל לרמה זו התנועה הרוחבית במניה נמשכת.
מנגד התמיכה המהותית לטווח הקצר נותרת ברמת .501111
שיכון ובינוי ( - )2.42..2מניות החברה נסחרות תחת מדד נדלן  ,52כאשר טכנית השבוע פרצה המניה תחום רוחבי של
השבועות האחרונים ,אולם הגיע כבר לרמת התנגדות מהותית על .555-רק יכולת סגירה מעל רמה זו יאשר מהלך עולה נוסף,
כאשר התמיכה עולה לרמת הפריצה האחרונה על  350-ונעילת גאפ פתוח.

כל הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנות finance.sponser.co.il - sponser charts
ובורסה גרף לניתוח טכני – www.bursagraph.com
סקירה זו מבטאת את נקודת הראי יה האישית של צוות ספונסר לגבי שוק ההון ואין בסקירה זו בכדי להעיד על התבצעות בפועל
של התרחישים המועלים בה לגבי שוק ההון והן לגבי ניירות ערך ספציפיים.
אין באמור בסקירה זו כל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת בניירות הערך שהוזכרו וכותב הסקירה
עשוי להחזיק בחלק מניירות הערך האמורות דלעיל.
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות נייר כלשהו או למכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
אין באמור לעיל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו5או מכשירים פיננסים.

